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Notulen Algemene Leden Vergadering 2012 d.d. 13-10-2012 

 

Aanwezig:  Reinier Regter, Hans Vosbeek, Marc Blom, Marjolein Kool, Koen Lau, Ad van Son, Jeroen 
van Gend en 10 Alumnileden 

Locatie: The Gallery, Brummen  

Agenda 

1. Opening 
2. Toelichting op Alumnivereniging Volante 
3. Terugblik 2012 
4. Update Activiteitencommissie en PR-commissie 
5. Financiën 
6. Verkiezing nieuwe bestuursleden 
7. Rondvraag 
8. Sluiting 

1. Opening 

Reinier Regter heet, om 11.25 uur, alle aanwezigen van harte welkom en geeft middels een presentatie 
een update over Volante over het afgelopen jaar. 

2. Toelichting op Alumnivereniging Volante 

Het bestuur bestaat uit de volgende personen: 

• Reinier Regter  Voorzitter 

• Hans Vosbeek Secretaris 

• Marc Blom  Penningmeester 

• Marjolein Kool Bestuurslid, voorzitter Activiteitencommissie 

• Koen Lau  Bestuurslid, voorzitter PR-commissie 

• Ad van Son  Bestuurslid + website 

- Reinier geeft te kennen dat Marc Blom afscheid zal nemen als Penningmeester. 

- De PR cie is onderbezet en heeft nodig nieuwe leden nodig. 

- Volante is inmiddels uitgegroeid tot een vereniging met meer dan 700 leden. De grootste 
Alumnivereniging van de HAN. 

3. Terugblik 2012 

- Reinier geeft een toelichting op de evenementen van afgelopen jaar. De Volante Rally wordt door 
velen als topper ervaren. 

- Een aantal mensen is op meerdere evenementen aanwezig. 

- Tevens geeft Volante tekst en uitleg bij de Diploma-uitreikingen (2x per jaar). 

4. Update Activiteitencommissie en PR-commissie 

- Marjolein legt uit dat er nog een Gazelle bedrijfsbezoek zal plaatsvinden. Vanuit de zaal wordt 
geopperd dat dit misschien gecombineerd kan worden met Lepper, een fabrikant van lederen zadels 
en tevens leverancier aan Gazelle. Contactpersoon is op te vragen bij Jan van Wijk 
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- Reinier geeft aan dat we volgend jaar het najaarsevenement gaan combineren met een 
bedrijfsbezoek om de organisatie in evenwicht te brengen met de opkomst. Nu kost het 
najaarsevenement teveel tijd navenant er opkomst is. 

- Koen licht toe waar de PRcie naar op zoek is. 

5. Financiën 

- Marc licht de jaarrekening toe. 

- Marc doet het voorstel om de contributie per jaar te incasseren. Dit voorstel wordt door de leden 
geaccepteerd. 

6. Verkiezing nieuwe bestuursleden 

- Reinier licht het bezettingsschema van Volante toe en dat Marc  per vandaag zijn functie binnen de 
vereniging zal neerleggen. 

- Tot op heden is er één aanmelding voor deze functie, Marjolein Kool. Alle leden krijgen een 
stemformulier voor de stemming. 

- Marjolein geeft tekst en uitleg over haar zelf, stemming:  15 stemmen, alle ja 

- Idem voor opvolging Marjolein: enige kandidaat is Jeroen van Gend. Alle leden krijgen een 
stemformulier voor de stemming. 

- Jeroen geeft tekst en uitleg over zich zelf, stemming:  14 stemmen, alle ja. 

- Reinier doet een oproep voor nieuwe commissieleden en voor een nieuwe voorzitter (2013) en 
secretaris (2013). 

- Tevens plaats Reinier een oproep voor bedrijven en sponsoring 

7. Rondvraag 

- Rondvraag: 

- Ronald biedt zich aan om tevens in de PRcie te ondersteunen. 

- Koen vraagt of docenten (niet afgestudeerd HTS-A) aangemeld kunnen worden als lid van Volante. 
Dit is mogelijk als bijzonder lid van Volante. 

8. Sluiting 

Reinier geeft toelichting op het programma van de dag en sluit de vergadering. 


